Sabes se os
teus fillos
ven ben?
1 de cada 3 casos

de fracaso escolar
está relacionado cun problema
visual non detectado.

Sabías que…?

• Os alumnos con peor visión obteñen
peores resultados académicos.
7 de cada 10 detestan ler.
• 1 de cada 3 menores podería ter un
problema visual non corrixido.
Aumenta a 1 de cada 2 naqueles que
teñen peores notas!
• Só unha de cada dez familias sospeita que
os seus fillos teñen un problema visual.
• Só 3 de cada 10 menores de 10 anos
acudiron algunha vez a unha revisión
completa. E os teus?

Fai a revisión visual dos/das
teus/túas fillos/as agora!

Este test de screening visual (cribado) axuda a detectar os
síntomas ou signos que nos indican que un/ha neno/a pode
ter un problema visual que está dificultando a súa aprendizaxe
actual e futura.
Observe os/as seus/súas fillos/as e, se se decata dalgún dos
síntomas ou signos descritos, recomendámoslle que someta o
estudante, coa maior rapidez, a un exame visual completo.
1. Cre que o/a seu/súa fillo/a ve ben?
2. Ao ver a tele, achégase moito e entrecerra os ollos?
3. Ao ler, achégase moito ao texto?
4. Quéixase de dor de cabeza?
5. Póñenselle os ollos vermellos, pícanlle, chóranlle
de cando en cando?
6. Érguese a miúdo cando fai os seus deberes?
7. Despois dun esforzo visual prolongado
(TV, deberes), ten os ollos irritados?
8. Gústalle ler?
9. Ten un bo rendemento escolar?

Onde está o seu profesional máis próximo?

Encóntreo en www.verparaaprender.es/mapa-opticas

Chama ao 910 228 176 – 656 232 592 (das 9h ás 14h e das 16h ás 18h)
*Os socios de Visión y Vida comprométense a realizaren o Test de Screening Visual da campaña
sen custo para as familias. Se detectan un problema visual, aconsellaráselle á familia a realización
dun exame visual completo. Non existe compromiso nin obriga comercial tras este test. Ao
someterse a este screening acéptase que os resultados das probas, recollidos anonimamente, se
utilicen para a realización dun estudo.

